
FRÂNTURI DIN VIAŢA ŞCOLII PĂSTRATE ÎN ARHIVE 

 

DISCIPLINĂ- PROFESORI 

 

1865: 

“…clasa nu s-au urmat din lipsă de tabelă…” 

“…clasa nu se ţine din lipsă de hărţi…” 

“…absentă din lipsă de localu şi de mobilimentu care au fost sequestrată de proprietara vechiului localu…” 

“…absentă din cauza ornicului…” 

“…absentă din cauza revoluţiei de la 3 aprilie a.c….” 

“Joi, 5 mai sau serbatu fiind que au fost Înălţarea Domnului.” 

 

1869: 

Ministeriulŭ cultelorŭ şi instrucţiunei publice 

Prescriptŭ-Verbalŭ. 

Consiliulŭ permaninte de instrucţiune publică întrunindu-se astă-di 9 Ianuariŭ1870, în şedinţa plinară sub 

preşedinţa D-lui ministru, şi, 

Considerându că până acumu D-nii profesori să credeaŭ, nu scimŭ cumŭ, în dreptŭde a părăsi posturile lorŭ 

îndată ce luaŭ ostenéla de a adresa la ministeriŭ uă cerere de concediŭ, fără a mai ascepta să le vină 

încuviinţarea;  

Considerândŭ că, ministeriulŭ instrucţiunii publice nu este vis-à-vis de corpulŭ înveţămêntului unŭ simplu 

biuroŭ de înregistrare, destinatŭ numai a pune câte unŭ numerŭ pe ori-care chârtiă, fără dreptulŭ de a găsi că 

trebuie să fie primită séŭ respinsă; 

Considerândŭ că, pentru a părăsi unŭ serviciŭ publicŭ nu e destulŭ să mărturisimŭ dorinţa de a merge ân 

afaceri private, acésta nu mai multŭ pentru unŭ profesorŭ de câtŭ pentru ori-cine ocupă în ştatŭ veri-uă 

funcţiune; 

Considerândŭ că, acéstă procedură care s’a urmatŭ până astădi în materia de concedii începe a părea atâtu de 

înlesnitòre în câtŭ prinde a fi întrebuinţată pre adesea-ori, după cumŭ dovedescŭ dosarele ministeriului, în 

care se vede unŭ mare numerŭ de asemenea esemple; 

Considerândŭ că, acestu faptŭ nu pòte avea altŭ resultatŭ de câtă de a reduce anulŭ scolarŭ la unŭ fòrte micŭ 

numerŭ de dile şi de a păgubi multa vreme junimea studiòsă de bine facerile instrucţiunii;  

Considerândŭcă, este chiarŭ în interesulŭ corpului înveţătorŭ ca toţi aceia cari au onòrea de a face parte din 

elŭ să dea, nu mai pucinu prin actele de câtŭ prin lecţiunile lorŭ, esemple de îndeplinirea consciinţiòsă a 

datoriilorŭ, pe care în tòte dilele o cerŭ de la scolari;  

Considerândŭ că, cu câtŭ misiunea de profesorŭe mai delicată şi mai frumòsă, cu atâtŭ absenţele şi abaterile 

acelorŭ cărora le este încredinţată suntŭ mai pline de daune şi mai vetămătòre, atingêndŭ în junime şi în 

viitorŭ; 

Considerândŭ că, prevedêndŭ totŭ reulŭ ce pòte decurge din lipsa profesorulŭ de pe la scòle, însuşi legea 

instrucţiunii publice să face aspră în acestŭ locŭ şi ordonă a se reţinea léfa pentru absenţele neîntemeiate, 

pălindŭ chiarŭ prin destituire pe acelŭ care le prelungesce peste uă lună de dile. 

Apoi pe aceste motive, consiliulŭ sub preşedinţa D-lui Ministru decide în şedinţa plinară ca, a pleca de la 

postulŭ seŭ înainte de a dobândi încuviinţarea ministrului, nu e permisŭ nici unui profesorŭ şi ca la toţi, 

contra-venindŭ, se vorŭ aplica prescripţiunile legii. 

Pentru a se face mai bine cunoscută acéstă decisiune pe la scòlele şi facultăţile din ţéră, se va da publicităţii 

prin „Monitorulŭ oficialŭ” 

Preşedinte, ministru G. MÂRZESCU, 

Aron Florian, I. Zalomit, A. Marin, D. Petrescu.  

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice, Direcţiunea învăţământului secundar şi superior 



 

1898  

Dómnă Directóre 

Fiind informat că la unele şcóle nu se ţine sémă de disposiţiunea art. 42 din regulament, de a se nota 

minutele întârdiate sau sacrificate ale profesorilor, subsemnatul vă atrage atenţiunea asupra acestei cestiuni, 

şi vă pune în vedere că sunteţi obligat a însemna minutele întârziate pe marginea condicei de presenţă şi în 

dreptul orei, chiar dacă numărul lor ar fi de 5 minute; în lipsa D. Vóstră secretarul va face acésta. Veţi pune 

totodată în vederea domnilor profesori că însăşi Dlor sînt datori de a’şi nota minutele întârdiate în lipsa D. 

Vóstră şi a secretarului şcólei. 

Ministru,   

(Ordin al Ministrului Instrucţiunei publice - No. 109000 din 16 martie 1898 ) 

 

1902: 

“Se justifică absenţa de sâmbătă 10 ianuarie, când profesoarele au fost prezente la serviciul funebru de un an 

de la moartea fostei Directoare.” 

 

DISCIPLINĂ-ELEVI 

 

1870:  

“Jos amintitul doctor în medicină atestez că domnişoara Elena Popovici fiind de constituţie foarte debilă nu 

pòte urma lucrul de mână în şcolă.” 

 

“Prescriptu verbalu 

Astadi anului 1870 Martie în 6 dile- Sub-semnaţii membri Consiliului Şcolaru de la Externatulu Secundaru 

de fete din Iassi, subu presidinţa Dnei Derectore, avându în videre manifestaţiunile cuprinse în epistola scrisă 

de Filipu Elena eleva din clasea a IIIa din acestu scola, şi găsindu că acele manifestaţiuni probeadă o plecare 

cătră o conduită rea, care pote se lovescă atâtu în viitorul ei ca fată, iară pre de altă parte potu produce 

scandalu între elevile din clasulu sau pre cumu şi între elevile celor-lante classe; apoi pentru a se perde din 

mintea celor-lante eleve conduita elevei Filipu Elena şi pentru ca şi ea să se corigeze în conduita pentru 

viitoru, şi pentru a se da esemplu şi celor-lante eleve că o conduită rea nu rămâne ne pedepsită; decidem ca 

culpabila Filipu Elena să fie pedepsită conform articului 73 Regulamentului de ordine şi disciplină pentru 

gimnasiu şi Liceu, şi art.129, litera D. din legia asupra instrucţiunei cu gonirea provisore din şcola pe timpu 

de astădi până la finele lunei acestei se va face cunoscută despre aceasta punitiune şi părinţiloru.” 

Direcţiunea, Cp. Petitu Stamate, Z. Păunu, A. Nanu     

(Transcriere din registrul de procese verbale) 

 

1901: 

“Elevele Popescu Zenobia şi Popescu Paraschiva, Dospinescu Magda  şi Dospinescu Ecaterina au fost 

eliminate pe 8 zile pentru că nu au venit la sebarea de 10 mai.” 

 

1903: 

“Eleva Mărgineanu Natalia din clasa a III-a este îndepărtată pe 3 dzile pentru că în orele de clasă se 

preumblă pe stradă.” 

 

Domnului Ministru Cultelor, Bucureşti 

La petiţiunea Dlui Patriciu pe care ne-o trimiteţi sub No1380, vin a Vă referi următoarele: 

Eleva Patriciu Maria, e o elevă fòrte ră şi mai ales obraznică, de care nu-I profesoară să nu se plângă. 

Sâmbăta trecută, profesoara dirigintă a clasei I-a o aduce la cancelarie cu musteţe şi barbă făcute cu 



cerneală. Din cercetarea făcută de dirigintă a reieşit că eleva Baiardi o mânjise, dar ea consimţise, ba încă 

complectase cu creionul de desemn lipsurile desemnului în cerneală, şi noi am găsit-o în coridor când am 

eşit din cancelarie, prăbuşindu-se de rîs, ceea-ce numai probă de nevinovăţie nu poate fi. Am eliminat pe 3 

dile pe ambele eleve pedeapsă prea uşoară însă, având în vedere că ambele erau eleve scutite de taxă, şi 

ajutate încă şi de soc. Învăţ. Pop. Român şi cu haine şi cu cărţi. 

Cele ce istoriseşte D. Patriciu despre purtarea mea faţă de Dsa sunt absolut ne-exacte; nu stă în obiceiurile 

mele să vociferez şi nici o-dată n’am răcnit la nimeni. Dumnealui e acela care s’a obrăznicit, sub cuvânt că i-

am pedepsit fata fără a face cercetare şi numai când Dsa şi-a permis să zică că: “Să cunoaşte că-i şcoala lângă 

Golia!” – atunci natural, am chemat servitorul să-l deie afară, aceasta a fost Duminică. 

Dacă pentru atât de nimică pedeapsă, un părinte îşi permite asemenea obrăznicie, Vă rog să vă gândiţi ce 

mai poate fi când vor rămâne fete corigente sau repetente. Şi vă asigur că atitudinea Dlui Patriciu era atâta de 

arogantă, încât Vă mărturisesc că am crezut că băuse. 

Faţă însă cu insulta Dlui Patriciu credeam că nu mai trimite fata la şcoală; care însă n’a fost surprisa noastră 

când după 3 dile o vedem ear. Atunci, nu numai eu, dar toate profesoarele au fost de părere că trebue să o 

eliminăm până la sfârşitul anului, căci de sigur asemenea expresii a emis Dl Patriciu şi faţă de fata lui, şi în 

orice caz, nu-i posibil de admis că autorităţile şcoalei să închidă ochii asupra insultelor ce-I sunt aruncate în 

faţă. De aceea după cum am avut onoare să raportez Dlui Inspector sub No 51, am eliminat eleva până la 

finele anului, lăsând drepturile ce-I dau Art. 295 din regulamentul şcol. Secundare, adică dreptul de 

interogaţii la sfârşitul bimestrului şi de examen. Dacă n’am fi luat această măsură, atunci D. Patriciu care 

pentru aşa mică pedeapsă s’a bizuit să ne arunce asemenea insultă, se va găsi de sigur în drept să vie să ne şi 

bată la sfârşitul anului când fiica sa după toate probabilităţile, va rămâne repetentă.” 

 (Transcriere a unei scrisori a doamnei Tereza Strătilescu adresată Ministrului Cultelor) 

 

1910: 

“Elevele Zadig, adecă în special sora mai mare Elena – cea mică a momiţat numai întrucâtva pe cea mare – 

s-a făcut vinovată de flirtaj repetat şi prelungit prin corespondenţă şi pe strade… De aceste fapte ale Elenei 

Zadig, însă, eu am aflat numai după ce ea a plecat acasă în vacanţa de vară cu media 10 la conduită! 

Ca mamă, doamna Zadig, se înţelege, ne-a rugat, a propus să se arunce în genunchi, dar eu i-am răspuns că 

nu poate fi vorba de asemenea lucruri şi că pentru mine singurul lucru important e să aflu adevărul. 

După trei zile mă pomenesc cu o scrisoare de la fată ce îmi spune că “într-un moment de rătăcire a lunecat, 

dar n-a căzut”. Mărturisirea mi-a părut cinică în gura unei fete pe care eu avusesem naivitatea s-o cred 

inocentă. Pe de altă parte, din cercetările făcute am înţeles că momente de rătăcire fuseseră multişoare şi 

simultane şi atunci i-am scris fetei că, dacă vrea să mai poată sta de vorbă cu mine, apoi să-mi facă 

mărturisirea completă a tuturor păcatelor. Mă pomenesc cu mama şi cu fata, care foarte dégagé, mai să-mi 

întindă mâna, declară că nu are nimic de mărturisit… 

Spun drept că nu chiar atât de mare îmi pare vinovăţia flirtajului, deşi destul de mare la o elevă de clasa a 

VII-a, cât mai cu seamă hipocrizia, duplicitatea cu care m-a îmbrobodit pe mine, care căutam să o luminez şi 

neruşinarea cu care neagă şi mama şi fata… 

De învăţat, învaţă bine, dar un caracter moral destul de pronunţat are până la vârsta asta, care mă face să 

deplor posibila ajungere în învăţământ a unei asemenea fete. De actriţă e bună, dar de educatoare, să 

ferească Dumnezeu şcoala.”    

(director Tereza Strătilescu) 

 

1912: 

“Constatând atât din corespondenţa ei cât şi din plimbările la teatru şi cinematograf cu băieţi străini că 

această fată (Popescu Elena) devine un element periculos pentru şcoală, am hotărât excluderea ei definitivă 

din această şcoală… 



Această elevă din provincie, trăind aici la gazdă, pe lângă păcatele mai mici că se pudra, îşi lăsa gâtul 

decoltat şi-şi umfla părul, se ducea la teatru cu băieţi străini şi ţinea corespondenţă cu bărbaţi străini din 

provincie care o ajutau cu sume de bani. Iar o fostă colegă a ei din Galaţi îi scrie în una din scrisori că 

„desigur că are căutare la Iaşi” şi că „să se silească încaltea să facă cunoştinţă cu toţi băieţii din Iaşi”… În 

fine, o familie peste tot imorală şi veţi conveni Domnule Ministru că mare păcat e ca asemenea fete să mai 

fie trecute prin liceu, trimise la Universitate, ba eventual făcute şi profesoare.” 

    (Tereza Strătilescu) 

1913: 

“Domnului Rector al Universităţei din Iaşi 

Nu cunosc regulamentele universităţei şi nici nu ştiu dacă există vre-unul relativ la purtările studenţilor în 

afară din Universitate, cu toate acestea cred că ar trebui să existe unul şi de aceia mă adresez D. voastre. 

Într’una din serile trecute, agenţi de siguranţă au găsit pe o elevă de ale mele în întâlnire cu un student de ai 

D.voastră Dimitrie Popovici de la Facultatea de Litere, anul I, pe la orele 9 sara, pe dealul Cetăţuiei. Se 

înţelege, fapta elevei a fost calificată de imorală şi noi, consiliul şcolar al acestei şcoli am eliminat-o imediat 

şi pentru totdeauna din şcoală. Rămâne însă întrebarea – şi mărturisesc că pe mine de atunci mă chinuieşte – 

dacă fata e vinovată, oare băetul nu e şi el cel puţin tot atât de vinovat? Mai mult încă, fata e numai elevă de 

şcoală secundară, fată mare nu e vorbă, de cl. VII, nu-i de loc intenţia mea să o apăr, totuşi nu-i mai puţin 

adevărat că băetul e mai mare decât ea, fiind student ba şi cetăţean cu drepturi, probabil şi prin urmare nu 

cred că e drept ca numai fata singură să fie pedepsită şi tovarăşul de vinovăţie nu. De aceia cred eu că nu cer 

prea mult dacă solicit de la Universitatea de Iaşi că, dacă nu poate pedepsi pe un student corupător de fete, 

cel puţin să facă un regulament prin care să oblige pe studenţi să respecte pe fete şi dacă cu toate pretenţiile 

lor de cultură nu sunt în stare să facă aceasta pentru ori-ce fată cel puţin să respecte fetele în uniformă de 

școală.” 

 (Scrisoare a Doamnei T. Strătilescu către Rectorul Universităţii din Iaşi, 10 iunie 1913) 

 

1927: 

“Domnului Director al Liceului Naţional din Iaşi 

O elevă a acestei şcoli a fost găsită sâmbătă, 12 martie în conversaţie intimă cu elevul Liceului Naţional 

Botez Radu din clasa a VII-a pe o bancă din aleile laterale din grădina Copou. Eleva a fost pedepsită de 

conferinţa acestei şcoli cu eliminare pentru totdeauna din şcoală; elevul, poate nu principalul vinovat, merită 

credem şi el o pedeapsă.” 

 

 

 

 


